พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ ๙
กับการศึกษาของพระสงฆไ์ ทย
สนิท ไชยวงศ์คต
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑. พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงถือเป็นพระราชภาระที่ส�ำคัญที่จะทรง
ท�ำนุบ�ำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และทรงปฏิบัติสืบเนื่องเป็นพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย
เป็นราชธานี เช่น ทรงจัดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎก ทรงออกกฎหมายพระสงฆ์ ทรงให้ใช้วังเป็น
สถานที่ศึกษาของพระภิกษุและสามเณร ทรงบอกธรรมด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้นักปราชญ์ราชบัณฑิตมาบอกธรรม และเสด็จออกทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ ในขณะ
เดียวกันได้ทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารโดย
เสมอหน้า
ฉะนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงตราไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และ
ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา
จากพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ว่า “การสอนพระ
ปริยัติธรรมภิกษุสามเณร เป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึ่ง ด้วยอยู่ในพระราชกิจของพระเจ้าแผ่นดิน
ผู้เป็นพุทธศาสนูปถัมภก เพราะฉะนั้นต่อมีรับสั่งสังฆนายกทั้งปวงจึงประชุมสอบพระปริยัติธรรม
พระภิกษุสามเณร และมีเจ้าพนักงานฝ่ายพระราชอาณาจักรช่วยปฏิบัติดูแลตามต�ำแหน่ง จนส�ำเร็จ
ราชการ” แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงเอาพระทัยใส่ในเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
เป็นอย่างมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงมีพระราชด�ำรัสในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ความว่า
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“ข้าแต่พระสงฆ์ผเู้ จริญ แต่เดิมมา โยมก็ได้มจี ติ ศรัทธาเลือ่ มใส และได้ถงึ พระรัตนตรัยเป็นสรณะ
ด้วยวิธีนั้น ๆ อยู่แล้ว ฉะนั้น บัดนี้โยมได้เถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึ่งขอมอบตัวแด่
พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสงฆเจ้า กับจะได้รบั จัดการให้ความคุม้ ครองรักษาพระพุทธศาสนา
โดยชอบธรรมตลอดไป
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทรงจ�ำไว้ด้วยดีว่าโยมเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”

๒. การท�ำนุบ�ำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการรับใช้พระสงฆ์ที่ถูกต้อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเชิญไปอ่านในการ
เปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๒๖ ข้อความตอนหนึ่งว่า
“...การท�ำนุบ�ำรุงและส่งเสริมพระศาสนานั้นไม่มีทางใดจะดี จะตรง จะส�ำคัญยิ่งไปกว่าการธ�ำรง
รักษาความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัย ทั้งในด้านปริยัติและในด้านปฏิบัติ. การส่งเสริมศีลธรรม
จรรยาของประชาชนคงจะค�ำนึงถึงพื้นความรู้ จิตใจ และอัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนแต่ละหมู่เหล่า
เป็นพิเศษ. ต้องฉลาดเลือกข้อธรรมะทีเ่ หมาะแก่พนื้ ฐานดังกล่าว และทีจ่ ะช่วยเขาให้ได้รบั ประโยชน์จริง ๆ
น�ำมาอธิบายแนะน�ำให้ปฏิบัติ เพื่อผลที่รับนั้นจะท�ำให้เขาบังเกิดศรัทธาและพอใจในความดี แล้วน้อมน�ำ
มาปฏิบตั ใิ ห้ยงิ่ ขึน้ หนักแน่นขึน้ ด้วยตนเอง. ส่วนการรับใช้พระสงฆ์นนั้ ขอให้ถอื หลักว่า การรับใช้ชว่ ยเหลือ
พระสงฆ์ เพื่อให้ท่านสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่สมณสารรูปได้ เป็นจุดหมายส�ำคัญและ
แท้จริงส�ำหรับพุทธมามกชนจะพึงกระท�ำถวายพระภิกษุสงฆ์...”

๓. ทรงมีพระราชด�ำริถึงหน้าที่ส�ำคัญของพระสงฆ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระอนุสรณ์ว่าโดยที่พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติตามพระวินัยโดยเคร่งครัด และธ�ำรงรักษาตลอดจนเผยแผ่พระธรรมค�ำสอนแก่ประชาชนทั่วไป
อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม ประเทศชาติและแก่โลก ถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และ
สามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในขั้นสูง สามารถค้นคว้าและท�ำความเข้าใจพระไตรปิฎก
อย่างแตกฉาน จะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธพจน์ได้ด้วยตนเอง และน�ำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจน
บรรลุธรรมแล้วน�ำไปสัง่ สอนพุทธบริษทั ต่อไปได้อย่างไม่ผดิ เพีย้ น การบ�ำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยวิธกี ารนี้
จึงเป็นทางส�ำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับการศึกษาของพระสงฆ์ไทย
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การศึกษาของไทยแต่ดั้งเดิมเริ่มขึ้นในวัดโดยพระภิกษุเป็นผู้สอน ลูกหลานไทยแต่โบราณจึงได้รับ
การศึกษาจากพระควบคู่ไปกับการอบรมศีลธรรมจรรยา ซึ่งนอกจากจะท�ำให้เข้าใจหลักพุทธธรรมอย่าง
ลุ่มลึก สร้างวิธีคิดและการปฏิบัติตนเยี่ยงพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว ยังท�ำให้ชาวไทยเข้าใจถึงรากเหง้าทาง
ภาษาและวัฒนธรรมไทยอันเป็นส่วนช่วยธ�ำรงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศตลอดมาอีกด้วย

๔. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
ในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๗๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระ
สงฆ์ไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และพระราชทานทุนประเดิมเริ่มแรกเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธ
ศาสนาในประเทศอันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และกองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป นอกจากนั้น โครงการฯ ยังมีนโยบายที่
จะพิจารณาการสนับสนุนในลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อันจะมีส่วนช่วยให้ระบบการศึกษาของพระสงฆ์
ไทยตลอดจนการแผยแผ่พุทธธรรมเป็นปึกแผ่นยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต
๑. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
		 ๑) เพื่อสนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน
		 ๒) เพื่อสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน
		 ๓) เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน
๒. การบริหารโครงการฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของโครงการฯ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
		 ๑) สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโ)		
ที่ปรึกษา
		 ๒) สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)			
ที่ปรึกษา
		 ๓) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)		
ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร
		 ๑) พลอากาศเอกก�ำธน สินธวานนท์		
ประธานกรรมการ
		 ๒) นายเกษม วัฒนชัย				
กรรมการ
		 ๓) นายพลากร สุวรรณรัฐ			
กรรมการ
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		 ๔) พลโทนายแพทย์ธ�ำรงรัตน์ แก้วกาญจน์
กรรมการ
		 ๕) นาวาตรีเกริก ตั้งสง่า				
กรรมการ
		 ๖) ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ		
กรรมการและเหรัญญิก
		 ๗) นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์			
กรรมการและเลขานุการ
๓. ทุนเล่าเรียนหลวง ๑๐ ประเภท
ทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย จะมอบให้แก่สถาบันการศึกษาหรือสถาบันผู้จัดสอน หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบของคณะสงฆ์ไทย มี ๑๐ ประเภท ประกอบด้วย
		 ๑) ทุนการศึกษาระดับเปรียญธรรม ๖, ๗, ๘, และ ๙
		 ก�ำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง
		 - ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๕ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๖ ทุนละ ๘,๐๐๐ บาท
		 - ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๖ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๗ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
		 - ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๗ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๘ ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
		 - ทุนผู้สอบผ่าน ป.ธ. ๘ ศึกษาเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๙ ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
		 ๒) ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
		 ก�ำกับดูแลโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
		 - ทุนระดับปริญญาตรี ทุนละ ๙,๐๐๐ บาท ต่อปี รวม ๔ ปี เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
		 - ทุนระดับปริญญาโท ทุนละ ๑๘,๐๐๐ บาท ต่อปี รวม ๒ ปี เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
		 - ทุนระดับปริญญาเอก ทุนละ ๓๖,๐๐๐ บาท ต่อปี รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
		 ๓) ทุนพระธรรมทูต
		 ก�ำกับโดยกองงานพระธรรมทูต
		 ปัจจุบันมหาเถรสมาคมจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการพระธรรมทูตอ�ำเภอ ท�ำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามเขตต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น ๙ สาย โครงการฯ จะพิจารณาถวายทุนพระราชทาน
แก่หน่วยปฏิบัติการพระธรรมทูตที่มีผลงานดีเด่นสายละ ๑ ทุน ทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีผลดียิ่ง เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็นต้นไป
		 ๔) ทุนส�ำนักเรียน
		 ก�ำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง
		 เขตปกครองคณะสงฆ์ได้จัดให้มีส�ำนักเรียน และส�ำนักศาสนศึกษาตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่จะเข้าสอบเปรียญธรรมหรือศึกษาต่อด้านพระพุทธศาสนา
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ในขั้นสูงต่อไป โครงการฯ จึงจะพิจารณาถวายทุนพระราชทานแก่ส�ำนักเรียนและส�ำนักศาสนศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่นในแต่ละเขตการปกครองคณะสงฆ์รวม ๕ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เพื่อเป็นทุนด�ำเนินการและแรงจูงใจให้ส�ำนักเรียนเหล่านี้สามารถปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
		 ๕) ทุนพระวิปัสสนาจารย์
		 ก�ำกับดูแลโดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
		 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติควบคู่ไปกับปริยัติ และผลิตบุคลากรไปประจ�ำยังวัดต่าง ๆ และส�ำนัก
ปฏิบัติธรรมกว่าพันแห่งทั่วประเทศ ทั้งยังสนองความต้องการของพุทธบริษัทในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานอย่างถูกต้อง โครงการฯ ได้ให้การสนับสนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นด�ำเนินการอบรมพระวิปสั สนาจารย์หลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร ๓ เดือน จ�ำนวน ๓,๐๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ระดับมหาบัณฑิต
๗๕ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน) เริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๕ ปีแล้ว
และตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป มอบทุนระดับมหาบัณฑิตจ�ำนวน ๑ ทุน รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท (สองล้านบาทถ้วน)
		 ๖) โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ
		 ก�ำกับดูแลโดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
		 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๗ รอบ โครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เริ่มโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์เพื่อให้การแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปอย่างถูกต้อง
ทั้งอรรถพยัญชนะ และวิธีการที่ดึงดูดใจคน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๓ เดือน เพื่อฝึกพระนักเทศน์
ประจ�ำจังหวัดจ�ำนวน ๗๖๐ รูป และหลักสูตรระยะกลาง ๑ ปี เพื่ออบรมผู้ฝึกอบรมต่อจ�ำนวน ๘๐ รูป
		 ๗) ทุนเล่าเรียนพระบาลี
		 ก�ำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง
		 เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระบาลีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ป.ธ. ๓ ถึง ป.ธ. ๙
จากพระภิกษุและสามเณรที่สอบผ่าน ป.ธ. ๓ ที่ได้คะแนนสูงสุด และมีความประสงค์จะสอบ ป.ธ. ที่สูงขึ้น
ภายใน ๑ ปี ของแต่ละภาค ๑๘ ภาค ภาคละ ๑ ทุน และส่วนกลางอีก ๕ ทุน รวม ๒๓ ทุน ทุนเล่าเรียน
พระบาลีเพื่อเข้าสอบ ป.ธ. ๔ ถึง ป.ธ. ๙ ทุนละ ๕,๐๐๐, ๖,๐๐๐, ๘,๐๐๐, ๑๐,๐๐๐, ๑๕,๐๐๐ และ
๒๐,๐๐๐ บาท ตามล�ำดับ
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๖๐

		 ๘) ทุนสถาบันพระบาลีศึกษาดีเด่น
		 ก�ำกับดูแลโดยกองบาลีสนามหลวง
		 เพือ่ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาพระบาลี อันได้แก่โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกบาลีประจ�ำจังหวัด
ส�ำนักเรียน หรือส�ำนักศาสนศึกษา ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีผลการสอบได้ร้อยละสูงสุด มีจ�ำนวน
พระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป และหลายระดับเปรียญธรรมในเขตปกครองทั้ง ๔ หน
และส่วนกลางรวม ๕ ทุน ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
		 ๙) ทุนส�ำนักปฏิบัติธรรม/สถานปฏิบัติธรรมดีเด่น
		 ก�ำกับดูแลโดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
		 เพื่อส่งเสริมส�ำนักปฏิบัติธรรมในเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและพุทธศาสนิกชน โดยพิจารณาด้านสถานที่ บุคลากร การบริหาร
จัดการ ผลงาน และจ�ำนวนผู้เข้าอบรม
		 วัด ส�ำนักปฏิบัติธรรม และสถานปฏิบัติธรรม จะได้รับการพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับรายงาน
หรือข้อมูลจากการส�ำรวจของคณะกรรมการ โดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสือ่ มวลชน
การมอบทุนจะมอบให้กับวัด ส�ำนักปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมดีเด่นของทั้ง ๔ หน และธรรมยุต
รวม ๕ ทุน ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และระดับชมเชย ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) จ�ำนวน ๑๐ ทุน รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
		 ๑๐) ทุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญดีเด่น
		 ก�ำกับดูแลโดยกองธรรมสนามหลวง
		 เพื่อส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ โดยเริ่มให้ทุน
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แบ่งเป็น ๓ ขนาด ดังนี้
		 - โรงเรียนขนาดเล็ก (น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๐ รูป)
		 - โรงเรียนขนาดกลาง (๑๒๑-๓๐๐ รูป
		 - โรงเรียนขนาดใหญ่ (มากกว่าหรือเท่ากับ ๓๐๑ รูป)
		 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้โครงการฯ ได้มอบทุนเล่าเรียนหลวงให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญ ดังนี้
		
		
		
		

ก. โรงเรียนขนาดเล็ก ๓ ทุน ได้แก่
- โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา จังหวัดขอนแก่น 			
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
- โรงเรียนสมเด็จปริยัติ วัดวีระวงศาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ 		

ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทุนละ ๗๐,๐๐๐ บาท
ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
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ข. โรงเรียนขนาดกลาง ๓ ทุน ได้แก่
- โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 		
- โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ 		

		
		
		
		
		
		

ค. โรงเรียนขนาดใหญ่ จ�ำนวน ๓ ทุน ได้แก่
- โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา จังหวัดขอนแก่น ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทุนละ ๗๐,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท
รวม ๙ ทุน จ�ำนวนเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทุนละ ๗๐,๐๐๐ บาท
ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท

๕. ทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทยในช่วง ๑๓ ปี (๒๕๔๗ – ๒๕๕๙)
		 ๑. 		 พ.ศ. ๒๕๔๗ จ�ำนวน
๑๕๒ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๑,๒๗๑,๐๐๐
		 ๒. 		 พ.ศ. ๒๕๔๘ จ�ำนวน
๒๔๒ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๒,๑๘๖,๐๐๐
		 ๓. 		 พ.ศ. ๒๕๔๙ จ�ำนวน
๓๑๒ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๒,๗๕๖,๐๐๐
		 ๔. 		 พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�ำนวน
๓๘๑ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๓,๒๘๐,๐๐๐
		 ๕. 		 พ.ศ. ๒๕๕๑ จ�ำนวน
๓๗๙ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๓,๒๘๐,๐๐๐
		 ๖. 		 พ.ศ. ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๑,๐๕๓ ทุน
จ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๕๘,๐๐๐
		 ๗. 		 พ.ศ. ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๒,๒๒๐ ทุน
จ�ำนวนเงิน ๑๓,๙๑๖,๐๐๐
		 ๘. 		 พ.ศ. ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑,๔๑๙ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๙,๑๖๙,๐๐๐
		 ๙. 		 พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำนวน
๘๐๘ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๖,๕๕๙,๐๐๐
		 ๑๐. พ.ศ. ๒๕๕๖ จ�ำนวน
๙๓๗ ทุน
จ�ำนวนเงิน ๑๐,๖๕๘,๐๐๐
		 ๑๑. พ.ศ. ๒๕๕๗ จ�ำนวน
๔๒๓ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๘,๔๕๘,๐๐๐
		 ๑๒. พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๔๔๖ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๙,๗๔๔,๐๐๐
		 ๑๓. พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน
๔๕๖ ทุน
จ�ำนวนเงิน
๙,๘๗๕,๐๐๐
		 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๙,๒๒๘

ทุน

		 จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๘๑

๘๑

๘๑

๘๑

๑๑๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐.๐๐

๓๑๒ ๒,๗๕๖,๐๐๐.๐๐

๓๘๑ ๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐

๓๗๙ ๓,๒๘๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๕๓ ๒๒๒๐ ๑๓,๗๑๖,๐๐๐.๐๐

๒๕๕๔ ๑๔๑๙ ๙,๑๖๙,๐๐๐.๐๐

๙๓๗ ๑๐,๖๕๘,๐๐๐.๐๐

๔๒๓ ๘,๔๕๘,๐๐๐.๐๐

๔๔๖ ๙,๗๔๔,๐๐๐.๐๐

๔๕๖ ๙,๘๗๕,๐๐๐.๐๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒ ๑๐๕๓ ๑๐,๐๕๘,๐๐๐.๐๐

๘๐๘ ๖,๕๕๙,๐๐๐.๐๐

๒๕๕๐

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๘๘

๒๘๙

๒๙๑

๒๒๒

๑๕๒

๗๖

จำ�นวน
ทุน

๘๕๒,๐๐๐.๐๐

๒๕๘

๒๕๘

๒๔๒
๒,๘๑๗,๐๐๐.๐๐

๒,๗๔๕,๐๐๐.๐๐

๒,๕๓๘,๐๐๐.๐๐

๒,๙๗๙,๐๐๐.๐๐

๒,๓๔๙,๐๐๐.๐๐

๓,๑๓๗,๐๐๐.๐๐

๙

๙

๙

๙

๙

๙

๙

๙

๙

๙

๙

๙

-

จำ�นวน
ทุน
-

จำ�นวนเงิน

-

-

-

-

-

๖๗๕ ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

จำ�นวน
ทุน

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒๗๐,๐๐๐.๐๐

๒๗๐,๐๐๐.๐๐

๒๗๐,๐๐๐.๐๐

๒๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๗ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๗ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๖ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๑๖ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๐๕ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

จำ�นวนเงิน

กองงานพระธรรมทูต

รวม ๙,๒๒๘ ๙๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๔๘ ๑๖,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๙๙ ๓๔,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๘ ๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๔๖ ๓๕,๗๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๖๓ ๒,๑๒๘,๐๐๐.๐๐

๑๕๓ ๒,๐๖๘,๐๐๐.๐๐

๑๔๗ ๑,๙๐๙,๐๐๐.๐๐

๒๘๐

๒๘๔

๓๒๙

๗,๗๑๒,๐๐๐.๐๐

๒,๒๕๘,๐๐๐.๐๐

๒,๒๖๔,๐๐๐.๐๐

๒,๒๖๔,๐๐๐.๐๐

๑,๗๕๘,๐๐๐.๐๐

๑,๒๐๖,๐๐๐.๐๐

๖๐๓,๐๐๐.๐๐

จำ�นวนเงิน

มหาวิทยาลัยสงฆ์ (มจร-มมร)

๘๒๔,๐๐๐.๐๐ ๑๑๓๐

๘๗๐,๐๐๐.๐๐

๘๓๖,๐๐๐.๐๐

๘๓๖,๐๐๐.๐๐

๘๑๘,๐๐๐.๐๐

๑๓๒ ๑,๙๐๙,๐๐๐.๐๐

๘๑

๘๑

๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๔๙

๘๑

๖๖๘,๐๐๐.๐๐

จำ�นวนเงิน

๒๔๒ ๒,๑๘๖,๐๐๐.๐๐

๗๖

จำ�นวน
ทุน

๒๕๔๘

๑,๒๗๑,๐๐๐

เงิน

๑๕๒

ทุน

กองบาลีสนามหลวง

๒๕๔๗

ปี
พ.ศ.

จำ�นวน

ราละเอียดการถวายทุนเล่าเรียนหลวง ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๕๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๖๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๐,๐๐๐.๐๐

จำ�นวนเงิน

๒๗ ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐

๙

๙

๙

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำ�นวน
ทุน

กองธรรมสนามหลวง
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๖. ส่วนงานที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
ในช่วง ๑๓ ปีทผี่ า่ นมา (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๙) ส่วนงานต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ไทยได้รบั ทุนในโครงการ
ทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทยแล้ว ดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ กับการศึกษาของพระสงฆ์ไทย
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๗. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูเ้ รียบเรียงได้ไปนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานกรรมการศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
ส�ำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาเล่าให้ฟังโดยสรุปว่า เจ้าประคุณสมเด็จฯ มีโครงการที่จะจัดหาทุน
สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย โดยได้วางแผนด�ำเนินการมากว่าหนึ่งปีแล้ว
ขณะนี้อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ คาดว่าจะได้ทุนอุดหนุนโครงการนี้ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท
จึงเป็นทีห่ วังได้วา่ แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ องค์นายกกิตติมศักดิข์ องโครงการนี้
จะเสด็จสวรรคตแล้วก็ตาม คณะกรรมการบริหารโครงการก็คงจะด�ำเนินการต่อไปเพื่อถวายการอุปถัมภ์
ให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการ
สืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเพื่อเป็นประทีปส่องทางสัมมาทิฐิให้แก่มวลมนุษยชาติต่อไป
ชั่วกาลนานอย่างแน่นอน
๘. การโดยเสด็จพระราชกุศล
ท่านผู้สนใจในการโดยเสด็จพระราชกุศล บริจาคสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับ
พระสงฆ์ไทย สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
		 ๑. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย”
			 - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบรมมหาราชวัง หมายเลขบัญชี ๐๖๑-๒-๐๖๕๔๒-๕
			 - ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนตะนาว		
หมายเลขบัญชี ๑๑๑-๔-๑๔๘๒๒-๒
			 - ธนาคารกสิกรไทย สาขาเสาชิงช้า		
หมายเลขบัญชี ๐๐๔-๒-๓๗๑๑๑-๔
			 - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพาหุรัด		
หมายเลขบัญชี ๐๐๓-๑-๑๕๕๕๕-๕
			 - ธนาคารกรุงไทย สาขาเสาชิงช้า		
หมายเลขบัญชี ๑๕๙-๐-๐๐๑๘๑-๘
แล้วส่งส�ำเนาใบโอนพร้อมระบุชอื่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำ� หรับการติดต่อกลับไปทีโ่ ครงการฯ
ทางไปรษณีย์ โทรสารหรืออีเมล
		 ๒. ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือเช็คขีดคร่อม ตามสถานที่ติดต่อในข้อ ๙
		 ๓. โอนผ่านตู้ ATM เข้าบัญชีตามข้อ ๘.๑ แล้วส�ำเนาแจ้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับ
พระสงฆ์ไทย ตามสถานที่ติดต่อในข้อ ๙
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๙. สถานที่ติดต่อ
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
ท�ำเนียบองคมนตรี ส�ำนักราชเลขาธิการ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๐ ๗๔๐๐
โทรสาร : ๐ ๒๒๒๐ ๗๔๐๓
อีเมล 		 : info@kstm.or.th และ kstminfo@gmail.com
					 www.kstm.or.th
พระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครรับทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย สามารถติดต่อ
ได้ที่สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกวิทยาเขต กองบาลีสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง กองงาน
พระธรรมทูต และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึง่ เป็นไปตามข้อพิจารณาของแต่ละสถาบันสงฆ์

ขอบคุณแหล่งข้อมูล
กองกิจการนิสิต ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางณิชาภัทร ปฏิทัศน์ อนุกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับพระสงฆ์ไทย
ฝายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, โครงการทุนเล่าเรียนหลวงส�ำหรับ
พระสงฆ์ไทย, กรุงเทพมหานคร : กองผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๗.
พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (ก�ำพร้า อกฺกทตฺโต) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
“ถ้าตัวเราเองไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
แต่ช่วยสนับสนุนพระเณรให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย
ก็เท่ากับช่วยรักษาสืบต่อพระพุทธศาสนา ยิ่งถ้าตัวเอง
ก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยด้วย แล้วสนับสนุนผู้อื่นด้วย
ก็จะประเสริฐที่สุด”
						
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

